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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ: 

 
„Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани 
мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с 

идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със 
Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се на 

адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88”. 
 
 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1. Възложител на настоящата поръчка за избор на изпълнител, възлагана по реда на 

глава двадесет и шеста от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) Национална библиотека 
„Св.Св. Кирил и Методий”, БУЛСТАТ 000672293, седалище и адрес на управление: гр. 
София, район Оборище, бул. „Васил Левски” № 88, представлявана от Валентина 
Радославова Аксентиева - Заместник-директор АСД като заместник на Директора- доц. д-р 
Красимира Стойчева Александрова съгласно Заповед № РД12-508/31.07.2017 г. на 
Заместник-министъра на културата Амелия Гешева. 

 
Интернет адрес на Възложителя:  http://www.nationallibrary.bg  
Интернет адрес на Профила на купувача на Възложителя: 
http://www.nationallibrary.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0307&g= 

 
2. Правно основание за възлагане на поръчката: 

Поръчката се възлага по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП - чрез събиране на оферти с обява. 
 

3. Максимална прогнозна стойност на поръчката: Максималната прогнозна 
стойност на настоящата поръчка е до 65 500,00 (шестдесет и пет хиляди и петстотин лева) лв. 
без включен ДДС. Предложената от участниците крайна обща стойност на всички разходи за 
цялостно изпълнение на обществената поръчка не може да надвишава посочената от 
Възложителя прогнозна стойност, която представлява максималния разполагаем финансов 
ресурс на Възложителя. В случай, че предложената от участника крайна обща стойност за 
цялостно изпълнение на поръчката надвишава посочената прогнозна стойност, същият ще 
бъде отстранен от участие в обществената поръчка.   

Източник на финансиране: бюджета на Национална библиотека „Св.Св. Кирил и 
Методий”, като непредвидените разходи са за сметка на Изпълнителя. 

 
4. Начин на плащане: 

 Конкретните условия и начин на плащане са съгласно проекта на договор, който е 
част от документацията за обществената поръчка.  

 
5. Обект и кратко описание на предмета на поръчката:  
Обект на поръчката е услуга по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП.  

  
6. Срокове за изпълнение на поръчката:  
Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е не повече от 60 /шестдесет/ 

календарни дни от влизане в сила на договора за обществената поръчка. Конкретния срок за 
изпълнение ще бъде посочен в договора за обществена поръчка в календарни дни, съобразно 
предложението на участника определен за изпълнител на поръчката. 

 

http://www.nationallibrary.bg/
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7. Място за изпълнение на поръчката: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, 
одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, 
находяща се на адрес: гр. София, СО, р-н „Оборище, бул. „Васил Левски” № 88”. 

Сградата е с РЗП 14 031 кв.м, актувана като държавна собственост с АПДС 
№07833/06.12.2011г. Масивна сграда с административно и културно предназначение, 
паметник на културата с „национално значение”, подходите към сградата са откъм бул. 
„Васил Левски“, ул. „Оборище” и парк зад сградата. Сградата е на три етажа с таван и е 
изградена от четири неразделно свързани тела, по средата на които е оформено тяло със 
стъклен покрив. 

 
8. Критерий за възлагане: “икономически най-изгодна оферта – оптимално 

съотношение качество/цена”.  
 
9. Срок за подаване на офертите: 
Офертите се подават в деловодството на НБКМ, гр. София, бул.”Васил Левски” № 88, 

етаж 2, в срок съгласно обявата за обществена поръчка всеки работен ден от 8,30 до 14,30 
часа без почивка. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното 
място и в срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. При приемане на 
офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и 
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 
документ. 

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които 
са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатана, или в опаковка с 
нарушена цялост. 

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание 
чл.188, ал.2 от ЗОП, срокът ще бъде удължен. 

Огледи могат да се извършват всеки работен ден от 8,30 до 14,30 часа след 
предварителна заявка на следния телефон 02/9183 101. 

Лице за контакт: Валентина Аксентиева - заместник-директор АСД, 02/9183 101. 
 
10. Срок на валидност на офертите: 
Офертите следва да са със срок на валидност не по-малък от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да 
поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на 
договора. 

Забележка: Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако предостави оферта с по-кратък срок на валидност или 
откаже да удължи срока на валидност на офертата след отправяне на покана от страна на 
възложителя и в определения в нея срок. 

 
11. Разглеждане на офертите: 
Отварянето на офертите ще се извърши от комисия, назначена със заповед на 

директора на НБКМ на 28.08.2017 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала, ет.2, в НБКМ. 
На основание чл.97, ал.3 от ППЗОП, при отварянето на офертите могат да присъстват 

представители на участниците в процедурата при спазване на установения режим за достъп 
до сградата, в която се извършва отварянето. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което 
подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят 
изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се в 5-дневен 
срок от получаване на искането. Писмената обосновка се оценява по отношение на нейната 
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пълнота и обективност относно обстоятелствата по чл. 72, ал. 2 от ЗОП, на които се позовава 
участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща 
информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само 
когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена 
или разходи. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 
предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 
което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в „Профила на купувача”. 

 
12. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се 

извършва по един от следните начини: 
а) лично– срещу подпис; 
б) по пощата- чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 
в) чрез куриерска служба; 
г) по факс; 
д) по e-mail; 
е) чрез комбинация от тези средства. 
2. Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 

лице за контакти. 
3. За избора на Изпълнител на обявената поръчка, Възложителя уведомява 

участниците по факс, e-mail или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез 
куриерска служба. 

Обемът и съхраняването на информация в хода на провеждане на настоящата 
обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и 
поверителността на информацията. 

 
13. Приложимо законодателство: 
За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане. 

Участниците могат да получат от Националната агенция за приходите (НАП) 
необходимата информация относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: 
информационен телефон 0700 18 700, интернет адрес: www.nap.bg. 

 
 
 II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Участник в настоящата обществена поръчка може да бъде всяко българско или 
чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява настоящата обществена поръчка, съгласно 
законодателството на държавата в която е установено.  

Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта. 
 2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в обществената 
поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 
законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на 
съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът се позовава 
на ресурсите на търговеца, клонът представя  доказателства, че при изпълнение на поръчката 
ще има на разположение тези ресурси. 
 3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

http://www.nap.bg/
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участник, не може да подава самостоятелно оферта. Свързани лица по смисъла на параграф 
2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в 
настоящата обществена поръчка. 
 4. В случай, че участникът участва като обединение, Възложителят не поставя каквито 
и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в 
обществената поръчка. 
 5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 
следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и 
задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член 
на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в 
обединението. Следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява 
обединението за целите на настоящата обществена поръчка. 
 6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на поръчката. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на 
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на договора за възлагане изпълнението на настоящата обществена поръчка. 
 7. Възложителят отстранява от участие всеки участник, за когото са налице 
основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, съгласно чл. 54, 
ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на обществената 
поръчка. 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, посочените 
основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. 
 8. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, т. 34 
от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, следва да 
има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за подизпълнителите и за третите 
лица. 
 9. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 има право да предприеме 
мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Като доказателства за 
надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 
 10. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 
ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите 
трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела  от поръчката, 
който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП за 
отстраняване от участие в поръчката. 
 11. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 
изпълнителят сключва договор за подизпълнение. Независимо от възможността за 
използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена 
поръчка е на изпълнителя. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение 
на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, 
при условията на чл. 66, ал.11 от ЗОП. При замяна или включване на подизпълнител 
изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на 
условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.  
 12. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка всеки участник, за 
когото е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП. 
 13. Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото са налице обстоятелствата по 
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
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регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица 
и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен в случаите на 
изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 
  
 III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ГОДНОСТ 
  

1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 
професионална дейност: 
 1.1. В случай, че участникът е консултант – юридическо лице, същият следва да бъде 
вписан в регистъра по чл.166, ал.2 от Закона за устройство на територията или екип от 
проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, които са 
вписани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към  Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране  /КИИП/, а за чуждестранни лица в аналогични 
регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 

1.2. Участникът следва да бъде вписан в публичния регистър на Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие (АУЕР) по чл.44, ал.1 от Закона за енергийната ефективност, а 
за чуждестранни лица в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата 
членка, в която са установени. 

 
 За доказване на изискването по т.1.1 и т.1.2 участникът представя: 

Заверено копие на валиден лиценз или удостоверение за упражняване на дейността, 
получено по реда на наредбата по чл.166, ал.2 от ЗУТ/Удостоверение за ППП или 
еквивалентни документи и заверено копие на валидно удостоверение за вписване в 
публичния регистър на АУЕР по чл.44, ал.1 от Закона за енергийна ефективност или 
еквивалентен документ. 
     
 2. Изисквания за икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние. 
 

3. Технически и професионални способности: 
 3.1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 
сходни с тези на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на 
подаване на офертата.                                                                                                   

Минимално изискване: Участникът следва да е изпълнил през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга с предмет и обем, 
идентичeн или сходeн с тези на обществената поръчка.                                                                                                                                                                     

Под дейности с предмет  „идентичен или сходен“ да се разбира:                                                                                                                           
- извършено обследване и съставяне на технически паспорт  на сгради за обществено 

обслужване и/или жилищни и/или смесени сгради, съгласно ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006 г. 
за техническите паспорти на строежите, 

или                                                                                                                                       
- извършени услуги по обследване на енергийна ефективност и/или сертифициране на 

сгради за обществено обслужване и/или жилищни и/или смесени сгради, съгласно Закона за 
енергийната ефективност, Наредба  № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване на енергийна 
ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради и  ЗУТ, 

 
За доказване на изискването по т. 3.1. участниците представят: 
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване 
на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за 
извършени услуги (в заверено копие). Списъкът се попълва съгласно приложения към 
документацията  Образец № 10  (в оригинал); 
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Доказателствата да бъдат издадени от получателя или друг компетентен орган или 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата.  

                                                                                                                                                                                       
3.2. Участникът да разполага с персонал с определена професионална компетентност 

за изпълнение на поръчката, а именно:                                                                     
Участникът да има на разположение лица, притежаващи професионална 

компетентност, съгласно изискванията на нормативната база във връзка с изпълнението на 
дейностите предмет на поръчката. 

Минимално изискване:                                                                                                                                                                                                                                                                          
За изпълнение на услугата по т.2 от техническите спецификации:                                                                                                   
Участникът да има на разположение консултант, получил удостоверение по реда на 

Наредбата по чл.166, ал.2 от ЗУТ или екип от проектанти от различни специалности с пълна 
проектантска правоспособност, които са вписани в Регистъра на инженерите с пълна 
проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране  
/КИИП/, както следва:      

 - едно техническо лице за част „Архитектурна“, което да притежава удостоверение за 
вписване в регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство 
или еквивалентно;       
-  едно техническо лице за част „Конструктивна“;                                                                                                         
-  едно техническо лице за част „В и К“;                                                                                                                            
-  едно техническо лице за част „ОВКИ“;                                                                                                               
-  едно техническо лице за част „Електро“;                                                                                                           
- едно техническо лице упражняващо технически контрол по част „Конструктивна“ - 
ПГС/ССС.            
 
Когато обследването се извършва от консултант, в състава му да се включват 

физически лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”, които 
отговарят на изискванията на чл.142, ал.10 от ЗУТ.                                                                                                                                         

Когато обследването се извършва от проектанти, в състава им се включват физически 
лица, упражняващи технически контрол по част “Конструктивна”, които отговарят на 
изискванията на чл.142, ал.10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна 
проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по 
чл.169, ал.1 и3 от ЗУТ.                                                                                                                                                                                

Съгласно чл.142, ал.10 от ЗУТ физически лица, упражняващи технически контрол по 
част  “Конструктивна” следва да са включени в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от 
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в “Държавен 
вестник”, или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в 
държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за 
Европейско икономическо пространство.      

                                                                                                                                                                   
 
За доказване на изискването по т. 3.2. участниците представят: 
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, с посочване на имена на лицата  

и информация за тяхната професионална компетентност (придобито образование, 
професионална компетентност, притежавани валидни сертификати). Списъкът се представя 
по Образец № 11 . 

                                                                                                                          
IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
1. За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва да 

съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата и в документацията на 
обществената поръчка. Не се допускат варианти на офертата. Срокът на валидност на 
офертите е времето, през което участниците са обвързани с представените от тях оферти, 
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който срок се определя на 120 (сто и двадесет) дни, считано от датата, която е посочена за 
крайна дата на получаване на офертата. Участник предложил по-кратък срок на валидност на 
офертата си ще бъде отстранен от поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква “а” от ЗОП, във 
връзка с чл. 195 от ЗОП. Възложителят писмено ще отправи покана до участник да удължи 
срока на валидност на офертата, когато той е изтекъл, до сключване на договора за 
обществена поръчка.  

2. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на всеки 
участник в събирането на оферти с обява. Възложителят не носи отговорност за извършените 
от участника разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран 
или в случай на прекратяване на поръчката.  

3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването 
му.  

4. За участниците трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП. При 
подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП 
с попълване на приложените към документацията за обществената поръчка образци - образец 
№ 3 и образец № 4 (в оригинал) от съответните лица, посочени в чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във 
връзка с чл. 40 от ППЗОП.  

5. Офертата се представя в писмен вид на хартиен носител. Всички документи в 
офертата трябва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи на чужд 
език, те следва да са придружени с превод на български език. Когато участникът в поръчката 
е чуждестранно юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български 
език, като изискуеми документи, които са на чужд език, се представят и в превод. 

6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 
заверка, следва да бъдат представени като копия заверени от участника на всяка страница с 
гриф “Вярно с оригинала” и подписа на лицето/лицата, представляващо/и участника.  

7. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което може самостоятелно да 
представлява съответния стопански субект или от надлежно упълномощено от него лице с 
нотариално заверено пълномощно.  

8. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочат в офертите си 
информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В 
тези случаи в офертата се прилага декларация за конфиденциалност и информацията няма да 
бъде разкривана от Възложителя. Участниците следва да имат предвид, че не могат да се 
позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които 
подлежат на оценка. 

9. Съгласно чл.47 от ППЗОП, документите свързани с участие в процедурата, се 
представят в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него 
представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с 
обратна разписка – на адреса, посочен от възложителя в обявата за обществената поръчка.  

Върху опаковката се посочват: наименованието на поръчката, наименованието на 
участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

10. Опаковката с документите следва да бъде представена на адреса, посочен в 
обявлението за обществена поръчка преди часа и датата, посочени като краен срок за 
представяне на оферти. До изтичане на срока за представяне на оферти всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

11. Не се приемат оферти за участие, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 
  

V. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА ЗА УЧАСТИЕ В ПОРЪЧКАТА  
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1. За участие в настоящата обществена поръчка участниците следва да представят най-
малко следните документи и информация: 

1.1. Опис на представените документи – по образец № 15 (в оригинал). 
1.2. Представяне на участника - по образец № 1 (в оригинал). 

 Указания за попълване: Образецът се попълва само от участника, който подава офертата. 
1.3. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици - по образец № 2 (в оригинал). 
 Указания за попълване: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се 
подава от лицето/лицата представляващо/щи участника. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко лице, включено 
в обединението. В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от 
лицето/лицата представляващо/щи участника. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се 
представя и в превод. 

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - по 
образец № 3 (в оригинал). 

Указания за попълване: Декларацията се попълва от лицата, съгласно изискванията на 
чл. 97, ал. 6 от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. 

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по образец 
№ 4 (в оригинал). 

Указания за попълване: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени 
изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП. 

1.6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП  - по образец № 5 (в оригинал). 
Указания за попълване: Декларация се попълва задължително от представляващия 

участника по регистрация. В случай, че участник в поръчката е обединение декларацията се 
попълва от представляващия обединението. В случай, че участникът възнамерява да ползва 
подизпълнител/и, в съответствие с чл. 66, ал. 1, изр. последно от ЗОП следва да представи 
доказателство за поетите от подизпълнителят/ите задължения.  

1.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - по образец № 6 (в оригинал). 
Указания за попълване: Попълва се от подизпълнителя/те, които ще участват в 

изпълнението на поръчката. Декларацията не замества изискуемото съгласно чл. 66, ал. 1, 
изр. последно от ЗОП доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Когато 
участникът няма да използва подизпълнител, декларацията не се попълва и не се прилага. 

1.8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (от подизпълнителя/третото лице) за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП - по образец № 7 (в оригинал). 

Указания за попълване: Декларацията се попълва съгласно изискванията на чл. 97, ал. 6 
от ППЗОП, във връзка с чл. 40 от ППЗОП. Когато участникът няма да използва 
подизпълнител/третото лице, декларацията не се попълва и не се прилага. 

1.9. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (от подизпълнителя/третото лице) за отсъствия на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по образец № 8 (в оригинал). 

Указания за попълване: При деклариране на обстоятелствата следва да бъдат спазени 
изискванията на чл. 97, ал. 6, изр. второ от ППЗОП. Когато участникът няма да използва 
подизпълнител/третото лице, декларацията не се попълва и не се прилага.  

1.10. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка, изпълнени от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване 
на офертата – по образец №10 (в оригинал) заедно с доказателства за извършени услуги. ( в 
заверено копие).  

Указание за попълване: Образецът се попълва от участника, който подава офертата . 
1.11.  Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или членовете на 

ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, с посочване на имена 
на лицата  и информация за тяхната професионална компетентност (придобито образование, 
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професионална компетентност, притежавани валидни сертификати) – по образец № 11 (в 
оригинал).  

Указание за подготовка: Списъкът се подписва от участника, който подава офертата. 
1.12. При участници обединения, които не са юридически лица - копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 
информация във връзка с настоящата обществена поръчка: а) правата и задълженията на 
участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на 
обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; г) посочен 
партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. 

1.13. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:  
1.13.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника, когато е приложимо (в оригинал). 
1.13.2. Предложение за изпълнение на поръчката – по образец №9 (в оригинал). 
Указания за попълване: Образецът се попълва само от участника, който подава офертата. 
1.13.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор  - по образец 

№ 13  (в оригинал). 
Указания за попълване: Образецът се попълва само от участника, който подава офертата. 
1.13.4. Декларация за срока на валидност на офертата - по образец № 12 (в оригинал). 
Указания за попълване: Образецът се попълва само от участника, който подава офертата. 
1.13.5. Декларация за конфиденциалност на информацията от офертата от 

представяващия участника или изрично упълномощено от него лице, което декларира тези 
обстоятелства - свободен текст (в оригинал), ако е приложимо. 

1.14. Ценово предложение – по образец № 14 (в оригинал). 
Указания за попълване: Образецът се попълва само от участника, който подава офертата. 
    
2. Указания за подготовка на другите образци в документацията: 
Представените образци са одобрени от Възложителя и са част от документацията на 

обществената поръчка. Същите се попълват съобразно посочените в тях указания, като не се 
допускат промени или изтриване в утвърдените образци от страна на участниците.  
 
 

VI. ГАРАНЦИИ 
 
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора 

без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:  
а) парична сума;  
б) банкова гаранция; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. Гаранцията по буква “а” и буква “б” може да се предостави от 
името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

2. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 
изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки 
от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

3. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 
договора за обществената поръчка между Възложителя и изпълнителя.  

4. При представяне на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя трябва да бъде 
внесена по следната сметка на на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”:IBAN: 
BG20UNCR76303100112993, BIC UNCRBGSF, БАНКА: УниКредит Булбанк. 

5. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 
тогава Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

- да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, да съдържа задължение за 
банката – гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя, 
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деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание 
за задържане на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка; 

- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност 
на банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

6. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, тогава 
предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза 
на Възложителя, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

- да обезпечава изпълнението на договора за обществена поръчка чрез покритие на 
отговорността на Изпълнителя; 

- да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 
(тридесет) след прекратяване на договора. 

 
 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 

1. Условията за сключване на договор за възлагане на обществената поръчка са 
определени в чл. 194 от ЗОП. 

2. Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка с 
участника, определен за изпълнител в съответствие с чл. 194 от ЗОП. 

3. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор, избраният изпълнител 
следва да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за 
отстраняване от участие в поръчката съобразно чл. 58 от ЗОП, както и за съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива. 

4. В срока за представяне на документи за сключване на договор за изпълнение, 
избраният за изпълнител участник, следва да представи застрахователни полици както 
следва:                             

4.1. Избраният за изпълнител участник, трябва да представи валидна застраховка 
„Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, съгласно  
Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за задължително 
застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна 
сума за строежи от  категория, съответстваща  на категорията на обекта, предмет на услугата.         

4.2. Ако участникът е колектив от проектанти от различни специалности с пълна 
проектантска правоспособност, се представя за всеки един от проектантите валидна 
застраховка „Професионална отговорност за участниците в проектирането и 
строителството“, издадени за проектант, съгласно Закона за устройство на територията и  
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
строителството, покриваща минималната застрахователна сума за строежи от категорията, 
съответстваща на категорията на обекта, предмет на услугата, а именно I /първа/ категория 
съгласно чл. 137 от ЗУТ.                                                                                         

4.3. Участниците да могат да представят аналогичен документ, издаден от 
компетентен орган на държава членка на Европейския съюз, или друга държава – страна по 
споразумението за Европейското икономическо сътрудничество.                                                                                                 

4.4. Застраховката трябва да е в сила за целия срок на действие на договора, плюс 30 
дни след прекратяването му. В случай, че същата изтече преди указания по-горе срок, то 
избраният за изпълнител участник следва да поднови действието й със срок, не по-малък от 
срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка и 30 дни след 
прекратяването му.                                                                                                                                                           

4.5. Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, 
избран за изпълнител, не представи гореописаните валидни застраховки „Професионална 
отговорност на участниците в проектирането и строителството“;                                                                                           
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5. Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, които вече 
са му били предоставени или са му служебно известни. 

6. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да предостави на 
Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен 
ДДС. 

7. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за изпълнител е 
неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на 
договора следва да представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 
законодателството на държавата, в която обединението е установено. 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Общи изисквания 

Консултантите изпълняват задълженията си по чл. 176а, чл. 176в, от ЗУТ, съобразно 

изискванията на чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 5 за техническите паспорти на строежи от 

28.12.2006 г. на МРРБ и действащата нормативна уредба. Консултантите вписани в 

регистъра по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, изпълняват задълженията си съобразно изискванията на 

Закон за енергийната ефективност и действащата нормативна уредба. При изпълнение на 

поръчката следва да се спазват общите строително - технически норми и правила 

обективирани в националното законодателство в областта на енергийната ефективност в 

сградния сектор включва: ЗУТ, ЗЕ, ЗЕВИ, ЗТИП, Закона за националната стандартизация и 

др. 

- Наредба №4 от 21.05.2001 г., за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, 

изд. от МРРБ; 

- Наредба № 3 от 21.07.2004 год. за основните положения за проектиране на строежите и 

въздействията върху тях, изд. от МРРБ; 

- Наредба №РД-02-20-2 от 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони, изд. от МРРБ; 

- Наредба №16-1594 от 2013 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, изд. от МЕ и МРРБ; 

- Наредба №Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните 

характеристики на сградите, изд. от МЕ и МРРБ; 

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради, изд. от МРРБ; 

- Наредба № Е-РД-04-3 от 4 май 2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на 

енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите 

енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за 

потвърждаването им, изд. от МЕ; 

- Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, 

сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, изд. от МЕ и МРРБ 

Наредба № 15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на 

топлинна енергия, както и методиките за нейното прилагане., изд. от МЕ и МРРБ; 
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- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. 
 

2. Техническо обследване и изготвяне на технически паспорт 

2.1 Предмет на възлагането: 

- Архитектурно заснемане 

- Техническо обследване 

- Изготвяне на технически паспорт 

2.2 Обхват на задачата: 

- Архитектурна част: оглед и оценка на моментното състояние на сградата; 

архитектурно заснемане; доклад за състоянието на сградата; препоръки; 

- Конструктивна част: оглед и оценка на моментното състояние на конструкцията на 

сградата; техническо обследване; оценка на носимоспособността на сградата; доклад за 

резултатите от конструктивното обследване; препоръки; 

- Части Електро и ВиК: оглед, доклад за състоянието на инсталациите, препоръки. 

Обследването по част Пожарна безопасност ще бъде предоставено от Възложителя. 

2.3 Съдържание и предаване на разработката: 

- Архитектурно заснемане - 5 (пет) екземпляра на хартиен носител и отделно на 

електронен носител, във формат .PDF .DWG; 

- Техническо обследване по част конструктивна - 5 (пет) екземпляра на хартиен 

носител и отделно на електронен носител; 

- Техническо обследване по част Електро и ВиК -5 (пет) екземпляра на хартиен носител 

и отделно на електронен носител; 

- Регистриране на техническия паспорт на административната сграда по обявената 

поръчка. 

 

3. Обследване на сградата, сертифициране на същата и изготвяне на доклад за 

енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на 

набелязани мерки от доклад за ЕЕ. 

3.1 Общи изисквания 

  При изпълнението следва да се извърши: обследване за енергийна ефективност 

съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност/ЗЕЕ/ и Наредба № Е-РД-04-1 

от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради, изд. от МЕ и МРРБ (ДВ, бр. 10 от 05.02.2016 год.).  
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Въз основа на обследването да се издаде енергиен сертификат на сградата, в който се 

определя актуалното състояние на потреблението на енергия в сградата, енергийните 

характеристики и скалата на класовете на енергопотребление в съответствие с изискванията 

на чл. 37 от ЗЕЕ. 

3.2 Етапи на енергийното обследване 

- Подготвителен етап - оглед на сградата; събиране и обработка на първична 

информация за функционирането на сградата и разходите за енергия за предходен период от 

време, но не по-малко от три календарни години, предхождащи обследването; 

- Етап на установяване на енергийните характеристики на сградата - анализ на 

съществуващото състояние и енергопотреблението; изготвяне на енергийни баланси, 

определяне базовата линия на енергопотребление; огледи и измервания за събиране на 

подробна информация за енергопреобразувагците процеси и системи; обработка и детайлен 

анализ на данните от приложение №3 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. по чл.31, ал.4 

ЗЕЕ; анализ на съществуващата система за управление на енергопотреблението; изчисляване 

на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за тяхното 

подобряване; анализ на възможностите за оползотворяване на енергията от възобновяеми 

източници и определяне на дела на възобновяемата енергия в общия енергиен баланс на 

сградата; изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ ефект за повишаване на 

енергийната ефективност; 

- Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, по време 

на който се извършват дейностите - изготвяне на списък от мерки с оценен енергоспестяващ 

ефект за повишаване на енергийната ефективност; остойностяване на мерките, изчисляване 

годишния размер на енергопотреблението, подреждане по показател ’’срок на откупуване”; 

формиране пакети от мерки, определяне на годишния размер на енергоспестяването за всеки 

пакет с отчитане на взаимното влияние на отделните мерки в пакета , технико-икономическа 

оценка на всеки от пакетите от мерки, определяне на класа на енергопотребление, в т.ч. 

инвестициите за неговото изпълнение; анализ и оценка на количеството спестени емисии 

С02 в резултат на разработените мерки за повишаване на енергийната ефективност - 

оценката се извършва по потребена енергия и поотделно за всеки от разработените пакети с 

енергоспестяващи мерки; сравнителен анализ на оценените пакети от мерки и определяне на 

икономически целесъобразния пакет от с енергоспестяващи мерки за достигане на 

нормативно определения минимален клас на енергопотребление по скалата на класовете на 

енергопотребление за съответната категория сгради, към която сградата принадлежи по 
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предназначение; избор на пакет от енергоспестяващи мерки, съгласувани с Възложителя, въз 

основа на който ще бъде издаден сертификатът за енергийните характеристики на сградата; 

- Заключителен етап - изготвяне на доклад и резюме за отразяване резултатите от 

енергийното обследване; издаване сертификат за енергийните характеристики на сградата и 

представянето им на Възложителя. 

3.3 Докладът за енергийното обследване трябва да съдържа: 

- Обща информация за историята на сградата и собствеността, местоположение и адрес, 

лице отговорно за възлагане на обследването, длъжност и данни за контакт; 

- Подробно описание на сградата, включително режим на обитаване, брой обитатели, 

конструкция , енергоснабдяване, информация за извършени ремонти; 

- Анализ и оценка на състоянието на сградните ограждащи конструкции и елементи; 

- Анализ и оценка на състоянието на системите за производство, пренос, разпределение 

и потребление на енергия; 

- Енергиен баланс на сградата и базова линия на енергопотребление за основните 

енергоносители; 

- Сравнение на показателите за специфичен разход на енергия с референтните; 

- Оценка на специфичните възможности за намаляване разхода на енергия; 

- Подробно описание с технико-икономически анализ на енергоспестяващите мерки за 

повишаване на енергийната ефективност; 

- Клас на енергопотребление въз основа на изчислената стойност на интегрирания 

енергиен показател ’’специфичен годишен разход на първична енергия” в KWh/m2 в 

резултат от прилагането на всеки предложен пакет от енергоспестяващите мерки; 

- Анализ и оценка на годишното количество спестени емисии С02  в резултат на 

разработените пакети от мерки за повишаване на енергийната ефективност в сградата. 

3.4 Резюмето към доклада следва да бъде изготвено съгласно регламентиран образец-

Приложение №2 на Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016г. за обследване за енергийна 

ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради. 

3.5 Сертификатът за енергийни характеристики на сградата следва да се оформи 

съгласно регламентиран образец - Приложение №1 на Наредба № Е-РД-04-1 от 

22.01.2016г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на 

енергийните спестявания на сгради. 

3.6 Ред за предоставяне и приемане на документите от обследването: лицето по чл. 

43, ал. 1 или 2 от ЗЕЕ, извършило обследването за енергийна ефективност, представя 

на Възложителя: 
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- Доклад за резултатите от обследването на български език на хартиен носител - в 

папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра и електронна версия на магнитен /оптичен 

/ носител; 

- Резюме за резултатите от обследването за енергийна ефективност на хартиен и 

магнитен /оптичен / носител; 

- Сертификат за енергийни характеристики - в оригинал на хартиен и магнитен 

/оптичен / носител; 

- Оригинал на протокол за потвърдени количества спестена енергия в сградата - на 

хартиен носител и на електронен носител във формат .xls; 

- Оригинална декларация за липса на обстоятелства по чл. 43, ал. 4 и 6 ЗЕЕ. 

 

4. Изпълнителят представя на Възложителя завършен краен продукт, като съставя 

приемо-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по техническата 

спецификация. 

 

5. В случаите, когато Възложителят установи, че представеният краен продукт не 

отговаря на изискванията на техническата спецификация и/или има 

неточности/пропуски/грешки, дава писмени предписания за корекции и допълнения, 

които Изпълнителят следва да извърши в срок от 5 /пет/ работни дни. 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, 
предложил икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по 
критерия оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на 
цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 
предмета на обществената поръчка. 

 
1. Комплексна оценка на офертите. Настоящите показатели съдържат информация за 
начина на определяне на комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и 
относителната им тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на 
оценката по всеки показател. 

 
Показатели за оценяване и относителна тежест: 
(ТП) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация и 
изисквания- максимум 60точки.  
(ЦП) Предложената от участника цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС - 
максимум 30 точки. 
(СП) Предложен срок за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката,като цяло 
число в календарни дни - максимум 10 точки. 
 
Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

(КО) = (ТП) + (ЦП) + (СП), 
където КО има максимална стойност от 100 точки.   
 
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 
втория знак след десетичната запетая. На първо място се класира участникът събрал 
най-много точки КО. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията класира участниците 
по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя 
условия.  
 
2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:  
2.1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП). 
По този показател ще се извършва оценка на степента на ефективност и на съответствие 
на предложеното от участника описание на организацията и методологията на работа с 
указанията на Възложителя, съобразно целите и дейностите на поръчката и 
изискванията, изложени в Техническата спецификация и изисквания. Точките по 
този показател се разпределят както следва: 
(ТП) =  Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) + План за управление 
на риска (ПУР) 
 
Подпоказатели на Техническото предложение за изпълнение на поръчката:  

Техническо предложение за изпълнение на поръчката (ТП)   60 т 
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• Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО) До 40 т. 
• План за управление на риска (ПУР) До 20 т.  

 
Точките по показател ТП Техническо предложение за изпълнение на поръчката 
(Разпределение на ресурсите и организацията на екипа РРО) + План за управление на 
риска (ПУР) ще се присъждат от оценителната комисия въз основа на експертна 
мотивирана оценка.  
 
2.1.1. Разпределение на ресурсите и организация на екипа (РРО).Указания за 
разработване на частта „Разпределение на ресурсите и организация на екипа“.  
В техническото предложение участниците следва да представят разпределението на 
ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите 
на отделните експерти съгласно планираните дейности и методите на координация и 
комуникация с Възложителя; мерките за осигуряване на качеството; методите за 
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 
Участниците следва да предложат организация за изпълнение на поръчката, която 
считат за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и 
резултати. Участниците следва да представят начина на изпълнение на поръчката за 
всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката, разпределение на дейностите и 
отговорностите на експертите.  

 
Метод на формиране на оценката. Офертите на участниците по показателя 
Разпределение на ресурсите и организация на екипа се оценяват по следния начин: 
 
 

Разпределение на ресурсите и организация на екипа РРО Брой 
точки 

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Техническата спецификация и изисквания, а именно:  
- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  

10 т.  

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Техническата спецификация и изисквания, а именно:  
- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

20 т.  
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Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 
налични две от следните обстоятелства: 
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 
„задача“ се разбира обособена част, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
й експерти; 
3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качественото 
и срочно изпълнение на поръчката. 
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението 
на поръчката. 
Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката 
осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени 
в Техническата спецификация, а именно:  
- Участникът е предложил организация на работата на екипа от експерти, 
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите 
за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване 
на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.  
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че са 
налични три от следните обстоятелства: 
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще 
изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящия показател под 
„задача“ се разбира обособена част, която може да бъде самостоятелно 
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи 
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното 
изпълнение (информация, документи, срещи с Възложителя, срещи със 
заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за изпълнението 
й експерти; 
3. Обосновани са и други дейности, извън посочените в изискванията на 
Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качественото 
и срочно изпълнение на поръчката. 
„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за 
приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението 
на поръчката. 

40 т.  

 
Предложения относно разпределението на задачите и отговорностите между 
предлаганите експерти, които не отговарят на минималните изисквания към 
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съдържанието на този подпоказател или ако липсва тази съставна част от 
техническото предложение следва да бъдат предложени за отстраняване. 
 
2.1.2. План за управление на риска (ПУР) 
Указания за разработване на частта „План за управление на риска“. Оценяват се 
предвидените мерки за преодолявяне/ предотвратяване на идентифицирани от 
възложителя потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху изпълнението 
на договора, и тяхното управление от изпълнителя, с цел недопускане/ редуциране на 
негативното им въздействие върху успешното реализиране на предмета на 
обществената поръчка. Участниците следва да обяснят идентифицираните 
потенциални рискове, както и да предложат стратегия – адекватни мерки за тяхното 
управление и начин, по който предлагат да действат при всеки един възможен риск с 
цел негативното му влияние да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При 
изработването на тази част от техническото предложение следва да се има предвид, че 
на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е 
идентифицирано от възложителя.  
 
Потенциални рискове, идентифицирани от възложителя. Несвоевременно отчитане 
на настъпили промени в нормативната уредба, които са от значение за 
осъществяваните на услугите, предмет на договора; Недобра комуникация и 
координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя; Забавяне при 
изпълнението на част от дейностите, включени в обхвата на поръчката, или 
некачествено изпълнение; Забава при вземане на решения, ключови за изпълнението на 
поръчката, бездействие от страна на изпълнителя. 
 
Метод на формиране на оценката. Офертите на участниците по показателя План за 
управление на риска се оценяват по следния начин:  
 

План за управление на риска 
 

Брой 
точки 

За техническото предложение е в сила всяко едно от следните минимални 
изисквания: Участникът е посочил мерките, които ще предприеме за 
управление на всеки един от идентифицираните от възложителя 
потенциални рискове, в това число мерки за недопускане и мерки за 
предотвратяване на риска, с което се осигурява изпълнението на 
минималните изисквания, посочени в Техническите спецификации. 

5 т. 

Техническото предложение съдържа минималните изисквания по-горе, 
като надгражда минималните изисквания на възложителя, при условие, че 
е налице поне едно от следните обстоятелства: 
1. Участникът е посочил аспектите на проявление, областите и сферите на 
влияние на описаните рискове; 
2. Участникът е предвидил степента на въздействие наидентифицираните 
рискове върху изпълнението на всяка от основните дейности по договора; 
3. Участникът е предвидил дейности по контрол върху изпълнението на 
прдложените мерки за предотвратяване/ недопускане на риска. 

15 т. 

Техническото предложение съдържа минималните изисквания по-горе, 20 т.  
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като надгражда минималните изисквания на възложителя, при условие, че 
е налице всяко едно от следните обстоятелства: 
1. Участникът е посочил аспектите на проявление, областите и сферите на 
влияние на описаните рискове; 
2. Участникът е предвидил степента на въздействие наидентифицираните 
рискове върху изпълнението на всяка от основните дейности по договора; 
3. Участникът е предвидил дейности по контрол върху изпълнението на 
прдложените мерки за предотвратяване/ недопускане на риска. 

 
Предложения относно управлението на идентифицираните от възложителя рискове, 
които не отговарят на минималните изисквания към съдържанието на този 
подпоказател или ако липсва тази съставна част от техническото предложение 
следва да бъдат предложени за отстраняване. 
 
Стойността на получената оценка по показател ТП е цяло число. 
 
2.2. Предложена цена за изпълнение на предмета на поръчката  
Оценката на всеки участник се формира при спазване на следната формула: 

 
  Минимална предложена цена 
ЦП = _______________________________ х 30 

Предлагана от участника цена 
 

Минималната предложена цена е цената, съгласно Ценовото предложение на 
участника, предложил най-ниска обща стойност на поръчката без ДДС.  
Предлаганата от участника цена е предложената обща стойност на поръчката без ДДС, 
съгласно Ценовото предложение на съответния участник.  
Всички предложения на участниците по показателя ЦП следва да бъдат с положителна 
стойност и различни от “0” (нула). Участници предложили цена за изпълнение, 
надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 
 
2.3. Предложен срок за изпълнение на дейностите- СП 
Оценката  по  показател  „Предложен  срок  за изпълнение - СП“ се  изчислява  по 
следната  формула: СП = (Пmin / Пi)х 10, където Пmin - най-
краткиятпредложенотучастниксрок за изпълнение на дейностите; Пi - предложения 
отучастника, чиято оферта сеоценява, срок. Максималният срок за изпълнение на 
поръчката е 60 календарни дни.Всички предложения на участниците по показателя СП 
следва да бъдат с положителна стойност, като цяло число и различни от “0” 
(нула).Участници предложили срок за изпълнение на поръчката, надвишаващ 
максимално определения срок за изпълнение на поръчката ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 
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